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pa ve sürgünle cezalandırmış, genel ahlaki koruma gerekçesiyle iki kişiyi Medine'den Basra'ya sürgün etmiştir (Buhari, " İk
rah", 6; İbn Sa 'd, III, 285). Ancak içki içtiği gerekçesiyle Hayber'e sürdüğü Rebia b.
Ümeyye'nin Bizans'a sığınıp hıristiyan olması üzerine bir daha hiçbir müslümanı
sürgüne göndermeme kararı almıştır (Nesal, "Eşribe", 47). Devletiniskan politikası
nın gereği olarak toplu sürgün uygulamaları da yapan Hz. Ömer. ResGl-i Ekrem'in,
"Arap yarımadasında iki din bir arada bulunmaz" sözünden hareketle Hayber ve Fedek yahudileriyle Necran yahudi ve hıris
tiyanlarını Hicaz'dan çıkarıp başka bölgelere yerleştirmiştir ( el-Muvatta', "Cami'",
I8-l9)

Hz. Ömer Hayber yahudilerini ensardan
Muzahhir b. RB.fi'i öldürdükleri ve kendi
oğlu Abdullah' ı da uyurken damdan atıp
iki elinin kırılmasına sebep oldukları için
Suriye taraflarına sürdü (20/64I) Hz. ömer
döneminde Necran'daki hıristiyanlar da zararlı faaliyetleri sebebiyle Kfıfe ve Suriye'ye sürgüne gönderilmiştir. Belazüri. Necran bölgesindeki hıristiyan l ardan Suriye'ye sürülenlerle birlikte orada yaşayan yahudilerin de gönderildiğini rivayet etmektedir (Fütah, s. 94, 95) Sürülenlere geride bıraktıkları malların karşılığı tamamen
ödenmiştir.

Hz. Osman döneminde sürgün uygulamalarının büyük ölçüde siyasal gerekçelere bağlı olduğu görülmektedir. Ebu Zer
el-Gıfari. Muaviye'nin Suriye valiliği sıra
sında onun yönetimini eleştirince Osman
tarafından Medine'ye çağrılmış. orada da
eleştirilerine devam edince Medine yakın
larındaki Rebeze'ye gönderilmiştir. Onun
Rebeze'ye kendi isteğiyle gittiği de rivayet
edilmektedir (DİA, X, 267) Bu bağlamda
Hz. Osman'ın, iddetini tamamlamayan bir
kadınla evlenen azatlısı Humran b. Eban'ı
eşinden ayırıp Basra'ya sür mesi (İbn Asakir, XXVI, 9) ve İslam ' ın t emeli diye nitelediği Medine h alkını irat ettiği bir hutbede, "Sakın ola ki sizden herhangi birinizin
bid'at çıkardığı kulağıma gelmesin, aksi
takdirde onu sürgüne gönderirim" (Taberl,
Tarii:J, IV. 398- 399) diye uyarması zikredilebilir. Yine onun döneminde zühd ve takvasıyla "ümmetin rahibi" diye anılan Amir
b. Abdullah'ın, kendisini Hz. İbrahim seviyesinde gördüğü gibi iddialarla şikayet
edilmesi üzerine Basra'dan Dımaşk'a sürüldüğü kaydedilmektedir (İbn Sa'd, VII ,
108, I lO; Halil Usamine, sy. 5 11984]. s.
69). Hz. Osman zamanında Kfıfe'de yönetime karşı açıkça cephe alan Eşter ve arkadaşları önce Dımaşk'a ardından Humus'a

sürgün edildiler. Hz. Ali'nin de Abdullah
b . Sebe'i sapkın inançlar yayması ve fitne
çıkarması yüzünden sürgünle cezalandır
dığı rivayet edilmektedir (DİA, ı. 133)
Emevl ve Abbasi idaresinde farklı sebeplerle sürgünler devam etmiştir. Bu dönemde özellikle siyasi muhaliflerin, idareye karşı isyan edenlerin ve bazı sapkın
mezhep ileri gelenlerinin sürgün edildiği
görülmektedir. Ziyad b. Ebih zamanında
Hariciler'e sempati duyan Ezd kabilesinden bir grup Mısır'a sürülmüştü r (Halil
Usamine, sy 5 119841. s. 75). Ziyad'ın oğ
lu Ubeydullah zamanında Hz. Hüseyin taraftarı bir zümre Suriye, Mısır. İfrikıye ve
Hicaz'a gönderip dağıtıl mıştır. Bir dönem
Uman'da Zare bölgesi, daha sonra Kızıl
deniz'in güneyindeki Dehlek adalar topluluğu sürgün yeri olmuş ve şair Ahvas elEnsari, Medine Kadısı Arrak b. Malik, Horasan Valisi Abdülcebbar el-Ezdi'nin oğul
ları ile bir kısım Mu'tezili ve Kaderiyye mensubu buraya sürülmüştür. Kudüs daha
Em eviler zamanından başlayarak bir sürgün yeri olmuştur. Memlükler devrinde burada bir tür sürgün sistemi olan battallık
ortaya çıkmıştır (Gül. LXVI/246 120021. s.
21 2 vd.). İ slam tarihinde farklı zamanlarda ilginç sebeplerle yapılmış sürgünlere
rastlanmaktadır. İbn Kesir 323 (935) yılı
olayları içinde İbn Şenebfız adında bir kişi
nin şaz kıraatler sebebiyle Vezir İbn Mukle tarafından Basra'ya sürütmesinden söz
eder (el-Bidaye ve'n-nihaye, XI , 193-194)
Aynı müellif, 324 (936) olayları içinde Halife Razi-Billah'ın, hastatanan kardeşi Harfın'u kasten tedavi etmediğinden şüphe
lendiği tabip Buhtişfı'u Enbar'a sürdüğü
nCı ve annesinin araya girmesiyle onu geri
getirttiğini söylemektedir (a.g .e. , Xl, 200) .
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~ N EBi BOZKURT

Osmanlılar' da .

Türkler, Orta Asya bozkonar göçer bir hayat tarzı benimsemiş olduklarından bu dönemde sistemli bir sürgünden bahsetmek mümkün
değildir. Selçuklu Devleti, kendilerine tahsis edilmiş sahalarda kitleler halinde yaşa
yan ve sadece reisierine itaat eden Türkmenler'in gücünü zorunlu iskan, ikta dağıtımı, Oğuz beylerinin çocuklarının sarayda rehin tutulması , maaşlı askeri birliklerin kurulması vb. yöntemlerle kırmaya çalışmıştır. Selçuklular bu yöntemlerle, Anadolu'ya devamlı göç etmekte olan Türkmen kitlelerini mer kezi otoriteye sor un
çıkarmamaları için Anadolu'nun batı t akırlarında

raflarına sürmüştür.
Osmanlı Devleti'nde sürgün uygulamasistematik bir tarza dönüşmüştür. Kanunnamelerde ve arşiv belgelerinde Osmanlı ceza hukukunda ta'zir cezaları arasında yer alan sürgünle ilgili hükümler bulunmaktadır. Sürgün. belgelerde genellikle "nefiy" şeklinde geçer, sürgün yeri için
de "menfa" kelimesi kullanılır. Osmanlı ceza hukukunda sürgün cezasının süresi belirtilmemekle birlikte özellikle ırza karşı iş
lenen suçlarda uygulanan sürgün bir yıl
ile sınırlandırılabilmektedir. Kanunnamelerde geçen bu bilgiler, ilk devirlerde toplu
şekilde yapılan sürgün faaliyetlerinde uyulm ası gereken kurallara yönelik olarak hazırlanmıştır. Bunun yanında bireysel sürgünlerle ilgili ferman, buyrultu vb. hükümler de bulunmaktadır. Osmanlı Devleti'nde değişik amaçlar için yapılmakla birlikte
sürgünün başlıca iki uygulaması vardır. Birincisi kişilerin cezalandırılıp olay mahallinden veya bulundukları yerden uzaklaştı
rılması. ikincisi bütün toplumu etkileyen
sosyoekonomik bir politikanın , yani iskan
siyasetinin gereği olarak toplu sürgün uy-

sı

gulamasıdır.

Özellikle sosyal ve ekonomik sebepler
yüzünden bireylere yönelik sürgün cezalarının Osmanlı Devleti'nde sıkça uygulandı-
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ğı görülmektedir. Rüşvet, sahtekarlık, zina, fuhuş , iftira, yalancı şahitlik, hırsızlık,
tehdit ve küfür, emre itaatsizlik, kız kaçırma vb. suçlardan pek çok kişi sürgün
edilmiştir. Ayrıca görevden alınan devlet
adamları İstanbul'dan uzaklaştırılıp sürgüne yollanmıştır. Son dönemlerde siyasi
suçlar için de bu cezanın verildiği dikkati
çekmektedir. Sürgün yeri olarak merkeze
yakın mahaller yanında özellikle ulaşımı
zor olan uzak sınırlardaki şehir veya kasabalar. mahfuz kaleler ve adalar tercih
edilmiştir. Başlıca sürgün mahalleri İstan
bul'a yakın Bursa, Edirne, Gelibolu gibi
yerlerle Sakız, Midilli, Limni, Rodos, İstan
köy, Bozcaada, Kıbrıs gibi adalar; Bağdat,
Trablusgarp 1 Fizan, Taif, Akka gibi uzak
yerlerdi. İmparatorluğun son dönemlerinde yurt dışına sürgün yoluna da başvu
rulmuştur.

Bireysel sürgünlerin dışında topluluklara uygulanan sürgün cezaları daha yaygın
dır. Osmanlı sürgün usulü sosyoekonomik
sebeplere göre şekillenmiş olup bu yola
Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren
sıkça başvurulmuştur. Özellikle yeni fethedilen bölgelerin Türkleştirilmesi-İslam
laştırılması için iskan edilmesi ve ıssız bölgelerin şenlendirilmesi amacıyla sürgünIerin yapıldığı bilinmektedir. Devlet, gerek
gördüğünde tebaasını kalıcı olarak yerleş
mek üzere istediği bölgelere toplu halde
sürgün edebiliyordu. Böyle durumlarda köy
ve kasabalar büyüklüğüne göre onda bir
veya onda iki hane sürgün çıkarmak zorundaydı. Devlete baş kaldırma, şekavet.
halkı rahatsız etme vb. suçlardan sorumlu tutulan gruplar hemen sürgüne gönderilirdi.

Erken dönem Osmanlı kaynaklarında
rastlanan ilk toplu sürgün olayı, tuz yasağına uymadıkları gerekçesiyle Batı Anadolu bölgesinden bir kısım konar göçerlerin Rumeli kesimine iskanıdır. Ayrıca Safevller'e taraftar olan Türkmen grupları
nın yine Rumeli yakasına sürüldüğü bilinmektedir. Kitle halinde bir tehdit algıla
ması olarak yapılan sürgün "tehcir" şek
linde nitelendirilmiştir ve bunun tek örneği 1915'teki Ermeni tehciridir. Burada
güvenlik gerekçesiyle bir topluluğun imparatorluk toprakları içinde bir başka yere geçici şekilde iskan edilmesi amaçlanmıştır. Bunların dışında, İstanbul'un fethinden sonra Anadolu'dan müslüman ahali ile
birlikte fethedilen yerlerden gayri müslimlerin de bu şehre "sürgün" yöntemiyle iskan edildiği bilinmektedir. Aynı şekil 
de Trabzon'un Osmanlı idaresine geçmesinin ardından şehrin bütün Rum ileri gelenleri Anadolu 'nun çeşitli yerlerine sürgüne gönderilip iskan edilmiş, boşalan yerlere de müslüman halk yerleştirilmiştir.
öte yandan Rodos adası ele geçirildiğinde
adanın şenlendirilmesi için Anadolu'nun
değişik yerlerinden bir kısım ahali adaya
sürülmüştür. Kıbrıs'ın Osmanlı hakimiyetine geçmesinden sonra da bu usulle adaya sürgünler yapılmıştır. Kıbrıs fethedildiğinde adanın iskanı için 1 Cemaziyelevvel 979 (21 Eylül 1571) tarihinde bir sürgün emri çıkarılmıştır. Bu tür toplu sürgün emirlerinde sürgüne gönderilecek kişilerle ilgili şartlar ve sürgün ün nasıl yapılacağına dair bilgiler de yer almaktadır.
Adaya iskan edilecek olanlarda birtakım
özellikler aranmış ve teşvik için bazı muafiyetler uygulanmıştır. Zamanla insanların sürgün yerlerine kolayca gitmelerini

sağlamakta zorluklarla karşılaşılmış, ahaliden gönüllü sürgün gidenlerin sayısında
önemli oranda azalmalar olmuştur. Hatta
bazı köylüler sürgün emrine uymaktan kaçın dıklarından civar bölgelere dağılmıştır.
Sürgün göndermek mecburiyetinde kalan
yerler ise işsiz veya topluma zararlı kimseleri seçmiş, böylece sürgün kelimesi suçluların cezalandırılması anlamında kullanılmaya başlanmıştır.
Osmanlı

Devleti'nde toprak kayıplarının
dönemlerde iskan ve sürgün politikalarında değişiklikler yapılmıştır. İlk devirlerde görülen iskana yönelik (dışa dönük)
kitlesel sürgün siyaseti yerini, 1699'dan
itibaren toprak kayıplarına bağlı olarak dı
şarıdan gelen göçmenlerin yerleştirilmesi
(içe dönük) ve ülke içindeki aşiretlerin zor
kullanılıp iskan edilmesi şekline bırakmış
tır. Bu dönemde yapılan zorunlu iskanlarla Anadolu'daki konar göçer aşiretler yerleşik hayata geçirilmiştir. Buna rağmen
yerleşik hayatı benimsemeyen bazı aşiret
ler eşkıyalık yaparak halkın huzur ve güvenliğini bozdukları için Rakka, Halep gibi
bölgelere sürülüp zorunlu iskana tabi tutulmuştur. Osmanlı Devleti'nde uygulanan
iskan şeklindeki sürgünlerle sürgün şek
lindeki iskanlar birbiriyle iç içe geçmiş olup
bunları ayırt etmek oldukça güçtür.
başladığı

Başlangıcından itibaren gerek iskan gerekse ceza amaçlı kullanılan sürgün Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde iktisadi. askeri ve sosyal alanlardaki krizler sebebiyle yaygın bir uygulama alanı bulmuş
tur. Daha sonraki uygulamalara da yansıyarak Türkiye'de kabul edilen ilk anayasa olan 1876 Kanlın-ı Esiisi'sinde padişaha
sürgün yetkisi tanınmıştır. Osmanlı Devleti'nin ardından Türkiye Cumhuriyeti dönemi ceza kanunlarında da sürgün cezası yer almıştır. Bu bağlamda 1926 tarihli Türk Ceza Kanunu'nda bulunan sürgün
cezası 1965'te kaldırılmıştır. 1982 anayasasında olağan üstü hallerde idareye tanınan sürgün yetkisi ise halen yürürlüktedir.
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SÜRHABiYYE
( ~l>..-JI)
Hasan b. Zeyd (ö. 168/785) zamanında
Taberistan' da faaliyet gösteren
Zeydiyye'den Sürhab et-Taberi'ye
nisbet edilen
ve Haşebiyye adıyla da anılan
bir fırka
L
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Ebü'l-Carfid Ziyad b. Münzir'in
(ö. 150/767 [?])
görüşlerini benimseyen
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Farsça'dan gelen sürme kelimesi, göz
çevresini ve özellikle kirpik diplerini daha
çok siyah olmak üzere çeşitli renklerde boyamak için kullanılan maddelerin genel adı
dır. Arapça'da kühl, Farsça'da çıktığı yere izafetle surme, Hint altkıtasında kajal,
sirma 1 surma adlarıyla bilinir. Arapça'da sürme çekmeye iktihal, sürmedanlığa
mükhule, sürmeyi gözlere sürerken kullanılan çubuğa mil veya mirved denir. Sürmenin tarihi Bronz çağına (mö. 3500) kadar uzanır. Süslenmek, nazardan korunmak, gözleri kuwetlendirmek yahut hastalıklardan veya güneş ışınlarından korumak gibi amaçlarla eski Mısır, Roma ve
Hindistan'da sürme yaygın biçimde kullanılmıştır. Geleneksel sürme, ince toz haline getirilebilen madenierden yahut is ve

kurum gibi siyah renk veren maddelerden
elde edilir; farklı renkler oluşturmak, kıva
ma getirmek veya güzel kokmasını sağ
lamak için çeşitli sıvı veya tozlar eklenirdi. Sürmenin kullanımı özellikle Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Güney Asya'da gelenek
ve dini inançların etkili olduğu yerlerde hala devam etmektedir.
Sürmeyle ilgili birçok hadis vardır (Wensinck, el-Mu'cem, "kl:ıl" md.). Bunların bir
kısmında Hz. Peygamber'in görmeyi kuvvetlendirdiği ve kirpikleri gürleştirdiği için
"ismid" (stibnit ve galen gibi madenierden elde edilen sürme) kullanmayı teşvik
ettiği (EbG DavGd, "Tıb", 14). kendisinin
sürmedanlığının olduğu ve gece yatmadan önce gözlerine üç defa sürme çektiği
ifade edilirken (Tirmizl, "Libas", 22) diğer
bir kısmında sürmenin süslenmek amacıyla kullanılışı ön plana çıkmış ve kocası
ölen kadının dört ay on gün boyunca gözüne sürme çekmemesi istenmiştir (Buhar!, "Talat", 4 7) Bazı sahabi ve tabillerin ihrama giren kişinin gözüne sürme çekmesini hoş karşılamadığı ve ResOl-i Ekrem'in, ihramlı kişinin gözünün o zaman
hekimlikte kullanılan bir madde ile (sarı
sabır) tedavi edilmesini emrettiği belirtilmiştir (Müslim, "J::Iac", 89-90; Ahmed b.
Hüseyin ei-Beyhakl, V, 62-63)
Fıkıh kitaplarının çeşitli bölümlerinde
sürmeyle ilgili hükümler yer almaktadır.
Genel olarak süslenme amaçlı da olsa kadınlar için sürme d~iz kabul edilmiş, erkekler için tedavi dışında sürme çekmenin
hükmü tartışılmıştır. Hanefıler'in bir kıs
mı bunun süslenme maksadıyla yapılma
sının caiz olmayacağını, diğer bir kısmı tekebbür değil güzellik ve vakar için yapılır
sa caiz sayılacağını belirtir. Malikiler'in bir
kısmı kadınlara benzeme sebebiyle sürmenin erkeklere rnekruh olduğu görüşünde
dir. Şafiiler ve Hanbelller ise erkek ve kadınlar için sürme kullanmayı m üstehap sayar. İbn Abbas, Nur sOresinin 31. ayetinin
tefsirinde gösterilmesine izin verilen süsler arasında sürmeyi de saymıştır (Taber!,
XVIII, 118). Bununla birlikte kadının yüzünün avret olduğu kanaatini taşıyan fakihlere göre sürmenin gösterilmesi cfıiz
değildir. Makul ölçülerde kibre. gösterişe
ve israfa kaçmadan süslenmek İslam'da
teşvik edilen bir husus olmakla birlikte bu
tür meselelerde örf ve adetin önemli role sahip olması sebebiyle konunun ayrın
tıları hakkında farklı görüşlerin ileri sürüldüğü görülmektedir.

Sürmenin ibadet hükümlerine etkisi özellikle oruçlu ve ihramlı kişinin sürme kul-

lanması dolayısıyla söz konusu edilir. Malik! ve Hanbeli mezheplerinde göze çekilen sürmenin tadının boğçızda hissedilmesi halinde orucun bozulacağı kabul edilirken
Hanefi ve Şafiller'e göre tadı bağazda hissedilse de vücuda tabii menfezlerden girmediği için sürme orucu bozmaz. Hz. Peygamber'in oruçlu iken gözüne sürme çektiğine dair rivayetin (EbG DavGd, "Şavm",
31 ) sıhhati ise mezhepler arasında tartış 
malıdır. Hanefıler'e göre ihramlı kişinin kokusuz sürme kullanması caizdir; kokulu
sürme bir veya iki defa kullanılırsa fidye,
daha fazla kullanılırsa kurban gerekir. Malikller'e göre ihramlı kişinin kokusuz da olsa sürme çekmesi caiz değildir; aksi takdirde fidye vermesi gerekir. Şafii ve Hanbelller ise bunu kerahetle caiz görmüştür.
Öte yandan vefat iddeti bekleyen kadının
süslenme amacıyla sürme çekmesi caiz görülmemiş, ancak tedavi vb. amaçlarla buna izin verilmiştir. Malikller bu durumda
sürmenin geceleyin çekilip gündüz vaktinde yıkanmasını gerekli görmüştür (ayrıca
bk. İHDAD)

Sürme

hakkında

güncel literatür ince-

lendiğinde iki farklı yaklaşım görülür. is-

lam dini

hakkındaki yayınlarda

sürmenin
ve sürme içinde yer
alan antimon, kükürt ve çinko aksidin modern tıpta ilaç olarak kullanıldığı belirtilerek Hz. Peygamber'in göz sağlığı için sürmeyi tavsiye etmesinin önemi üzerinde durulmaktadır. Buna karşılık Batı ülkelerinde yapılan sağlıkla ilgili çalışmalarda sürmenin zararlı etkilerine dikkat çekilip öncelikle kendi ülkelerinde kadınların ve çocukların bu maddeden korunması istenmekte, ayrıca sürmenin yaygın biçimde
kullanıldığı ülkelerdeki sağlık yetkilileri ve
kullanıcılar uyarılmaktadır. Piyasada sürme olarak satılan maddelerle ilgili kimyasal incelemeler sonunda bunların büyük
çoğunluğunda sağlık için tehlike oluştu
ran kurşun miktarının yüksek olduğu ve
içlerinde antiman ve kükürt dışında çok
çeşitli madenierin bulunduğu tesbit edilmiştir. Bu sebeple sürme kullanacak olanların bunun sağlığa zararlı madde içermemesine dikkat etmeleri gerekir.
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